KVĚTEN A ČERVEN 2017
v Bojanově

Městys Bojanov na vědomost dává, že …

… do konce května je nutné zaplatit poplatek za odvoz komunálních odpadů a do konce června poplatek
za psa.
… 10. května od 12,30 do 18,00 NEPOTEČE v Bojanově a Horním Bezděkově VODA z důvodu odkalování
veřejného vodovodu.
… ve dnech 15. května a 19. května bude zavřena veterinární ordinace v Bojanově.
… 27. května se v naší obci bude od 8,00 konat SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU.
… 21. června od 18,00 se v KD v Bojanově uskuteční VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.
… pouťové atrakce určené malým i odrostlejším příznivcům této zábavy budou, stejně jako v předchozích
letech, stát na starém hřišti naproti Technolenu.
… v nejbližších měsících bude zahájena INSTALACE BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU.
… dne 4. května obec obdržela vyjádření SFŽP, v němž byla žádost (na SFŽP zaslána již v listopadu 2016)
o dotaci na kompostéry do jednotlivých domácností zamítnuta. Městys podá žádost novou.
… posečenou trávu mohou obyvatelé městyse odvážet do prostor u bývalého kravína v Hor. Bezděkově.
… je třeba V OBCÍCH (zejména uvnitř obcí) JEZDIT POMALU A OPATRNĚ – na místních komunikacích se
vyskytují kromě dospělých i děti, které si často nebezpečí, jež jim hrozí, neuvědomují!!! Prosíme, myslete
na to dřív, než dojde k nějakému neštěstí!

Kulturní akce:
28. května od 16, 00 Vás ŘKF Bojanov srdečně zve na KONCERT skupiny NESTEJSKÁME SI,
kterou vede Mgr. Jan Stejskal z Chrudimi – téma: LABYRINT SVĚTA PO 385 LETECH.
Pan Jos. Honzíček nabízí možnost účasti na posledních koncertech sezóny 2016/2017 Komorní
filharmonie Pardubice - 17. května zazní skladby od A. Dvořáka pro violoncello a orchestr. 7. června
uslyšíte např. Vodní hudbu G. F. Händela. Koncerty začínají v 19,30 v Sukově síni v Pardubicích.
Všichni jste zváni na společné KOVÁŘOVSKO – HOLÍNSKÉ OPÉKÁNÍ, které proběhne 2. června
od 19,00 na návsi v Holíně. Buřty a další dobroty včetně pití s sebou . Oheň zajištěn!!!
FC Bojanov srdečně zve všechny dětské i dospělé příznivce sportu na další ročník BOJANOVSKÉ
OLYMPIÁDY, která se uskuteční v neděli 4. června od 15,00 na fotbalovém hřišti. Závodníci si mohou
vyzkoušet různé sportovní disciplíny a poměřit své síly s ostatními. Pro všechny účastníky bude
připravena drobná odměna a občerstvení, pro vítěze hodnotné ceny. Více informací najdete na
plakátech.
9. června - NOC KOSTELŮ - od 20,00, hlavní bod programu - setkání, vyprávění, diskuze o
službě vojenského kaplana s npor. Mgr. Milanem Novotným, kaplanem praporu v Chrudimi.
Více informací na plakátcích. Pořádá ŘKF Bojanov.
FC Bojanov Vás srdečně zve na tradiční POUŤOVOU ZÁBAVU, která se bude konat
16. června od 20,00 na fotbalovém hřišti (při nepříznivém počasí v tělocvičně základní školy).
Bude připravena bohatá tombola, předtančení, k tanci zahraje skupina VB ROCK.
ZÁPAS ŽENATÍ X SVOBODNÍ (spodky versus sukně) proběhne v neděli 18. června od 14,30.

V pondělí 19. června proběhne v hostinci U Krejčů tradiční POSVÍCENSKÝ MARIÁŠ.
Již IV. ročník Bojanovského muzicírování bude zahájen 23. června ve 20,00 KONCERTEM
Pěveckého sboru VLASTISLAV z Heřmanova Městce. Koncert se uskuteční v bojanovském kostele.
9. června proběhne Bojanovem ŠTAFETA JAVOŘÍČKO – LEŽÁKY – LIDICE. Vázání stuhy na
štafetový kolík se uskuteční u kostela (dle rozpisu) ve 23,30. Počítejte však s určitou časovou rezervou.

Farnost Bojanov:
 Pravidelné májové pobožnosti - každou květnovou neděli od 18,00 v kostele v Bojanově.
 Pravidelná společná modlitba nešpor - každou středu v 18,00 v kostele v Bojanově.
 Varhanní večerní čtvrthodina - mimořádně v neděli 21. května od 19,00 na téma Ave Maria.



27. května - ZÁJEZD NA POUTNÍ MÍSTA Filipov - Rumburk (Loreta) - Staré Křečany - Jiřetín pod
Jedlovou - Jablonné v Podještědí - Bozkov. Odjezd ráno kolem 5. hodiny, návrat kolem 21. hodiny,
oběd zajištěn, přihlášky u p. Jos. Honzíčka, záloha 300 Kč. Více informací na plakátku.




Poutní mše k sv. Vítu - v neděli 18. června mimořádně od 9,30 v kostele v Bojanově.

Mše svatá za slavnosti Posvěcení chrámu - v pondělí 19. června od 18,00 v kostele v Bojanově,
kazatel P. Pavel Jäger.
 25. června od 15,00 Farní odpoledne - adorace, posezení, opékání, grilování. Srdečně zveme
všechny obyvatele městyse Bojanov.
 Varhanní večerní čtvrthodina - v neděli 25. června od 18,00 - laděná do tónin G-dur a e-moll.

Zelená je tráva, fotbal, to je hra… FC Bojanov zve své fanoušky na domácí zápasy v těchto termínech:
20.05. 17:00
FC Bojanov – TJ Tatran Míčov
Více informací na:
03.06.
17.06.

17:00
17:00

FC Bojanov – TJ Mezilesí Načešice “B“
FC Bojanov – TJ Sokol Jenišovice

http://1fcbojanov.wz.cz/

Společenská kronika:
V posledních měsících…
…nás opustila paní Agneša Kopecká z Bojanova

Všem pozůstalým vyjadřujeme svou upřímnou soustrast.
…se narodili Jakub Švadlenka z Kovářova

Filip Joska z Kovářova
Šťastným rodičům gratulujeme, Kubíčkovi a Filípkovi přejeme, ať je životem provází
radost, zdraví, štěstí a mnoho lásky.
… vstoupili do manželství Václav Kubelka a Dana Kuncová

Marek Secký a Veronika Vavroušková
Novomanželům přejeme mnoho lásky, štěstí a nádherných společných zážitků.
V květnu a červnu oslaví významná výročí tito naši spoluobčané:
Květen:
Červen:
Desenská Božena z Bojanova
81 let
Křivský Oldřich z Bojanova
Šeda Jiří z Bojanova
60 let
Kubelková Božena z Bojanova
Kábelová Zdeňka z Bojanova
91 let
Slanina Jaroslav z Bojanova
Matoušová Miloslava z Bojanova
Slanina Ladislav z Hůrky
Čechlovský Jaroslav z Bojanova
Dostálová Jaroslava z Bojanova

88 let
88 let
80 let
60 let
83 let
70 let
75 let

